
Munkebo den 17/4-2018

Referat fra repræsentantskabsmøde den 16. april 2018

Deltagere: Jørgen Larsen(JL) – Carsten Wagner(CW) – Niels Juul Hansen(NJH) –  Morten 
Grove(MG – Steen Asger Frederiksen(SAF) – Jacob Jacobsen(JJ) – Aksel Sørensen(AS) - Villy 
Hansen(VH) - Frede Schjerning(FS)

Fraværende: Flemming Palm(FP) – Jørgen Mohr Ernst(JME) - Sabine Gill(SG) - Thomas 
Jensen(TJ)

Til repræsentantskabsmødet var 9 fremmødte, derfor er repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Referent: Søren Scavenius(SS)

Dagsorden udsendt af JL:

1. Godkendelse af rererat fra sidste møde.
2. Information fra KS Marina 2018 opgavegruppen
3. Orientering om arbejdet med stævner i KS 2018
4. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden
5. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde godkendt. 
JL: Som noget nyt vil nye og gamle referater blive lagt på hjemmesiden bag et bruger-login. Der vil
blive gjort opmærksom på ændringen ved en udsendt mail til medlemmer samt en orientering på 
hjemmesiden.

Ad 2. Information fra KS Marina 2018 opgavegruppen.
JL: Inden valget var vi langt fremme med planer for moderniseringen af Marinaen samt bebyggelse 
på nordre havnekaj og på vinteropbevaringspladsen. Efter valget var der ikke mere flertal for dette, 
men tilsyneladende kan der arbejdes videre med udvikling af marinaens vanddel. De øvrige klubber
på havnen tages med på råd, således at KS kan arbejde videre på alles vegne.
NJH: Der er en gruppe, som består af Niels Juul Hansen, Simon Riber, Jørgen Holm og formand 
Jørgen Larsen, der arbejder på en plan, som kun beskæftiger sig med hav-delen af marinaen. 
Materialet er sendt til administrationen/projektgruppen, som udarbejder et oplæg til Miljø, Natur og 
Teknikudvalget. Dette udvalg fremlægger i løbet af 2018 forslaget til politisk behandling.
Der er lavet et omfattende materiale, som bl.a. i form af luftfotos viser marinaen i dag og viser 
marinaen, som KS forestiller sig slutresultatet med bananen forlænget til fyret på ydermolen. 
Derved er der kun indsejling fra nord. Bro 3, 4 og 5 er forlænget og giver plads til 100 ekstra både.
Langs ydermolen er der plads til ca 60 store både. Der er ikke taget stilling til 
fortøjningsmuligheder som Y-bomme eller fleksible flydebøjer agter. KS har fastlagt nogle få 
vigtige prioriteringer: 
-Marinaen skal være en klasse A havn i forsikringsselskabernes havneoversigt.
-Ombygningen må hverken økonomisk eller pladsmæssigt være bremsende for uplanlagte        
nødvendige fremtidige ændringer. 
-Ændringer skal ske trinvis og løse identificerede væsentlige problemer for hvert trin.
-Ændringer skal være til umiddelbar gavn for sejlsport, fastliggere, gæster og byens borgere samt 
turister.
-Ændringer skal kunne gennemføres indenfor den økonomiske model, der er fastlagt.
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Niels håber, at forslaget kan finde accept hos repræsentantskabet. Det kunne det.
JL: Forslaget er sendt til administrationen og det kommer med på næste byrådsmøde i Natur og 
Teknik. Terje er orienteret, da han både er medlem af KS og byrådet.
Forslaget kommer på KS hjemmeside og i Klubbladet. Niels vil sørge for at informere 
repræsentantskabet om udviklingen.

Ad 3. Orientering om arbejdet med stævner i KS 2018.
JL orienterede:
SailXtreme løber af stablen om 5 uger i pinsen. Egmose er sponsor til præmier. T-shirts er bestilt.
Der mangler hjælpere.

Sejlsportsligaens 1. og 2. division afholdes den 16-17 juni og 23-24 juni.Der er en udfordring i 
økonomien, idet indtægterne faktisk kun dækker maden. Der mangler overnatningsmuligheder for 
officials og hjælpere udefra. Det foreslås, at man evt. kunne få bådejere til stille båden til rådighed 
for overnatning i de 2 weekender. Der er dog stadig VIPér, som skal have værelser.

Melges stævne den 23.-24. august kører stille og roligt.

CFR ved Morten Grove lever stille og roligt, der er for nuværende 38 tilmeldte.

SAF: Sejlerskole Cup 2. lørdag i september.
          Afriggersejladsen vil vi prøve at lave som Sejlerskole Cup.
          

Ad 4. Orientering fra de enkelte udvalg og formanden.
JL:Sailing World Championship afholdes i Århus og KS har udlejet følgebåde til stævnet.
KS har fået foræret en H-båd, den skal ikke indgå i Sejlerskolen, men kan lejes ud til forskellige 
formål. Båden kommer ikke i vandet i år, men JL vil klargøre i løbet af vinteren..
Vi søger Friluftsrådet og Velux-Fonden om ny motor.

FS: Der skal findes en ny redaktør til Klubbladet, jeg holder sammen med formanden.
AS: Skal vi fortsætte med blad eller kan vi forlade os på nyhedsbreve? Systemet findes i KS.
SAF: Måske kunne en beskrivelse af opgaven med at bestyre et klubblad beskrives i lighed med 
Sejlerskolens forskellige opgaver.

NJH:Den ny Limbo kommer i løbet af 1 uges tid. Den gamle Limbo er klar, der bliver indbygget en 
fast tank. Bøjer til SailXTreme skal klargøres.

JJ: En ung mand på 20 har meldt sig som dommer, så nu er vi på min. bemanding. Har vi 
rabataftaler med Brugsen? Der er ikke mange tilmeldte endnu.
JL: Nej, men jeg spørger i Spar.
Der udspandt sig en diskussion om persondataloven, da hver enkelt deltager skal give lov til at 
offentliggøre navn og bådnavn på lister på hejmmesiden. Debatten endte uden resultat.

SAF: Sejlerskolen har i år 28 elever.

CW: Allerede i aften har vi 14 sejlere på vandet, og der er 6-8 henvendelser.

PU: Rabatordningen fra forretninger i byen er i orden. Men må der sendes reklamer fra 
forretningerne til de enkelte medlemmer? Nej ikke uden tilsagn fra den enkelte.
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Vi har en reklamefri hjemmeside indtil nu, men det kunne gøres på den måde, at medlemmer skal 
gøre en aktiv handling og klikke sig til reklamer.
JL: Det er forkert, hvis KS skal tillade reklamer på mailsystemet. Det kan godt være på 
hjemmesiden, men som aktiv handling.
AS: Mailsystemet er ikke egnet til reklamer, men et link på hjemmeside som som muliggør at se 
reklamer fra de tilknyttede forretninger er ok.
FS: Kan der laves et felt, som fortæller om særlige tilbud?
JL: Vi tager dette emne som et punkt på næste møde.

CW: Den historie, vi kan fortælle om KS i forbindelse med ansøgninger til sponsorer, kan gøres 
bedre.Vi har besøgt et firma i Kbhv, som kan sørge for at firmaer kan se, hvad de får ud af at støtte 
KS. Det koster ca. 30.000,- og vi modtager materiale fra firmaet. Der er ikke truffet endelig 
beslutning i KS, om vi ønsker at gå videre.

AS: Mht. til medlemskort, har jeg modtaget meddelelse om, at flere ikke har modtaget. De der 
mangler får tilsendt et hurtigst muligt.
Vi har modtaget en faktura på J 70, og er alt i orden, så betales den.
JL: OK.
AS: Der er et spørgsmål  om vore vedtægter kan rumme eksklusion af medlemmer. Restance 
medfører sletning af medlemslisten indtil betaling har fundet sted.

VH: Rengøringsplan for 2018 er udarbejdet.
Der er indhentet tilbud på projektor til salen, 15.000,- + moms, ligeledes er der tilbud på tilslutning 
af lyd til 21.000,-
Freddy Hansen skal spørges. Arbejdet sættes i gang uden lyd.

Ad 5. Eventuelt.
SAF: Kunne vi ikke købe en ny slibemaskine?
NJH: Der skal købes en ny støvsuger og slibemaskine.
JL: Det skal vi kunne tilbyde vore medlemmer. Dette er hermed bevilget.

JL: På spørgsmål fra JJ om retningslinier og betaling for J70. Der er nu udarbejdet retningslinier for 
J 70, og der er mulighed for at prøve den i den kommende weekend.
SAF: Sejlerskolen er betalingsmæssig ikke at sammenligne med J70, idet der er forskel på 
anskaffelsespris.
JL: Der er efter mødet forleden weekend kommet 32 henvendelser på hjælpere til projektet KS 
Performance

– Vedligehold
– Stævner
– Klubaktiviteter
– Sponsorgruppe

AS: Vi bliver nødt til at adskille Sejlsportsligaen og KS Performance, for at kunne tiltrække nye 
sponsorer. Der har været et indslag på FaceBook med Team Hydac, som kan misforstås, idet der 
ikke er sammenligning mellem KS Performance og Sejlsportsligaen.

AS: der skal søges en ny formand for KS, som gerne skulle være interesseret i stævner og sejlads, 
og som kan bidrage til at få FU bredt funderet. Vi skal have emner klar inden GF i efteråret.
NJH: Repræsentantskabet har opgaven, og jeg foreslår et ekstra møde med dette punkt på 
dagsordenen.
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JL: Formanden skal være for udvikling af KS og skal kunne repræsentere en meget stor del af 
medlemmerne.

Der holdes et ekstra repræsentantskabsmøde den 2. maj kl 1700 i Søsportscenteret.

Repræsentantskabsmøder:  Torsdag den. 24 maj
Torsdag den. 30 August
Mandag den. 22 oktober
(Onsdag i November.) (Kun møde Hvis det er nødvendig)

Generalforsamling:             13. november.
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